
Costul serviciilor:

Serviciile de îngrijire la domiciliu se asigură
astfel:

a) fără plata contribuției persoanei vârstnice,
dacă se află în una din situațiile următoare:

- nu au venituri și nici susținători legali;

- sunt beneficiari ai ajutorului social sau care
realizează venituri al căror cuantum se situează
sub nivelul indemnizației sociale pentru
pensionari;

- Persoane vârstnice ai căror susținători legali
realizează venituri al căror cuantum se situează
sub cuantumurile veniturilor prevăzute mai sus.

b) cu plata unei contribuții:

Persoanele vârstnice care se încadrează în
grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor
vârstnice, îndreptăite să beneficieze de serviciile
sociale de îngrijire la domiciliu și care realizează
venituri peste cele prevăzute la lit.a) paragraf 2,
beneficiază de servicii cu plata unei contribuții,
stabilite în urma procesului de evaluare
complexă, în funcție de tipul de servicii acordate
și de venitul lunar pe membru de familie.

Tipurile de servicii de îngrijire și costul
acestora se stabilesc prin hotărârea Consiliului
Local al orașului Murfatlar, în funție de nivelul
venitului pe membru de familie.

Costul integral al serviciilor de îngrijire
este de maxim 27lei/oră, în funcție de nivelul
venitului pe membru de familie, conform HG
nr. 435/2022.

Serviciile de consiliere se asigură
gratuit.

„A avea grijă de cei care odată au avut grijă
de noi este una dintre cele mai înalte
onoruri.”― Tia Walker

LOCALIZARE

Calea București nr 3B

Telefon:

0731.190.092

Orașul Murfatlar

Județul Constanța

Direcția de Asistență Socială

UNITATEA DE ÎNGRIJIRE

LA DOMICILIU

PERSOANE VÂRSTNICE



PREZENTARE SERVICIU

Unitatea de îngrijire la domiciliu persoane
vârstnice a fost înființată prin Hotărârea
Consiliului Local Murfatlar nr. 99/19.07.2022 și
funcționează în subordinea Direcției de Asistență
Socială - Primăria orașului Murfatlar.

Primăria orașului Murfatlar - Direcția de
Asistență Socială este acreditată ca furnizor de
servicii sociale conform Certificatului de
Acreditare seria AF nr. 006699 eliberat la data de
09.04.2021 eliberat de Ministerul Muncii și
Justiției Sociale.

Scopul unității de îngrijire la domiciliu
persoane vârstnice este de a oferi asistență și
suport pentru realizarea activităților de bază ale
vieții zilnice în funcție de nevoile individuale
corelate cu gradul de dependență.

PERSONAL DE SPECIALITATE

 Îngrijitor bătrâni la domiciliu

 Asistent medical

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE

 Cererea de admitere tip, se găsește la punctul
de lucru al furnizorului
 Copie după documentul de identitate

beneficiar/susținător/reprezentant legal și acte de
stare civilă;
 Copie după certificatul de încadrare în grad

de handicap (dacă e cazul);

 Documente care atestă diagnosticul cu
recomandarea medicului de familie sau
specialist;
 Cupon pensie;
 Acte/documente emise în condițiile legii

prin care se atestă gradul de dependență al
persoanei și gradul de handicap, după caz.
În absenţa documentelor medicale, vârstnicul
sau familia are obligaţia de a declara toate
afecţiunile vârstnicului, în vederea
respectării de către personalul unității de
îngrijire a eventualelor contraindicaţii/
adeverință medic de familie.

SERVICII OFERITE

A) Sprijin pentru realizarea activităților de
bază ale vieții zilnice:
a) asigurarea igienei corporale;
b) îmbrăcare și dezbrăcare;
c) hrănire și hidratare;
d) asigurarea igienei eliminărilor;
e) transfer și mobilizare;
f) deplasare în interior;

B) Sprijin pentru realizarea activităților
instrumentale ale vieții zilnice:
a) prepararea hranei;
b) efectuarea de cumpărături;
c) activități de menaj și spălătorie;
d) facilitarea deplasării în exterior și însoțire;
e) activități de administrare și gestionare a
bunurilor;

C) Servicii de consiliere și informare

D) Activități de inserție a beneficiarului în
fmailie și comunitate, integrare socială și
participare la viața de familie.

CRITERII DE EGIBILITATE

Pot deveni beneficiari ai serviciului social
persoanele care se află în următoarele situații:

- Sunt persoane vârstnice cu domiciliul în orașul
Murfatlar, județul Constanța;
- Sunt persoane vârstnice așa cum sunt definite de
actele normative în vigoare menționate la art. 10
alin (3) – “sunt considerate persoane
vârstnice : a) persoanele care au împlinit vârsta
de 65 de ani (conform prevederilor art.6 lit(b)
din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu
modificările și completările ulterioare); b)
persoanele care au împlinit vârsta de pensionare
stabilită de lege (conform prevederilor art.1,alin
(4) din Legea nr.17/2000, privind asistența
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările ulterioare“;
- Sunt persoane vârstnice care, prin certificatul de
încadrare în grad de handicap, nu li s-a stabilit
dreptul la asistent personal;
- Au stabilit un anumit grad de dependență,
conform HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei
naționale de evaluare a nevoilor persoanelor
vârstnice.

Program activităţi:

Activitate în teren: luni-joi: 8-16.30, vineri
8-14


